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انتشارات دانشگاه شهید رجائی وارد باشگاه 200 تایی ها شد

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت پژوهش و فناوری، انتشارات دانشگاه شهید رجائی با انتشار 200 ُامین کتاب چاپ

اول خود، به ناشران دارای 200 اثر چاپی پیوست. به مناسبت چاپ دویستمین کتاب چاپ دانشگاه شهید رجائی (چاپ نخست)، روابط

عمومی دانشگاه اقدام به مصاحبه با دکتر فرامرز آشنای قاسمی، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و رئیس اداره انتشارات نموده است

که در ادامه به آن پرداخته می شود:

 

 آقای دکتر لطفا کمی از خودتان بگویید:

بنده فرامرز آشنای قاسمی، دکتری مهندسی مکانیک در گرایش طراحی جامدات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و اهل تهرانم.

 

 لطفا تاریخچه ای از فعالیت دانشگاه شهید رجائی در حوزه چاپ کتاب بیان کنید:

چاپ کتاب در دانشگاه ترتیب دبیر شهید رجائی، از سال 1376 و با چاپ کتاب «PSpice و تحلیل مدارهای الکتریکی» تألیف دکتر امیر

مسعود سوداگر آغاز شد. البته چون در آن زمان دانشگاه دارای مجوز انتشارات نبود، این کتاب به سفارش دانشگاه و توسط انتشارات

سیما به زیور طبع آراسته شد. مجوز انتشارات دانشگاه در زمستان 1378 اخذ گردید و نخستین کتابی که با مجوز دانشگاه به چاپ رسید،

کتاب «طراحی سیستم های مکانیکی و الکتریکی در ساختمان» بود که با ترجمه مهندس عبدالرضا دیوساالر در زمستان سال 1379 چاپ

شد.

 

 از سال 1376 تا کنون روند چاپ کتاب چگونه بوده؟

از آن موقع تاکنون بیش از 200 عنوان کتاب توسط انتشارات دانشگاه شهید رجائی به چاپ رسیده است. در واقع نخستین گام ها از

سال 1376 در حوزه انتشارات دانشگاه برداشته شد اما در عمل در بازه زمانی 1387 تا 1392 بود که اداره انتشارات دانشگاه به صورت

جدی ایجاد گردید. از سال 1376 تا 1392 (بازه 16 ساله) زحمات زیادی برای نشر دانشگاه صورت گرفت و نتیجه آن نیز چاپ 104 عنوان

کتاب چاپ اول در آن بازه بود.

 

 در مدت زمان مسئولیت شما وضع به چه صورتی بوده است؟

از سال 1392 تاکنون که بنده در این حوزه مشغول به خدمت هستم نیز خوشبختانه و با تالش مستمر کارکنان دلسوز این حوزه و

حمایت بیکران و همیشگی هیأت رئیسه محترم دانشگاه به ویژه ریاست و معاونت های محترم مالی و پژوهشی، تا این لحظه، تعداد 97

عنوان کتاب چاپ اول دیگر انتشار یافته است.
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 چالش اصلی شما در این بین چه بوده است؟

دراین بین همواره مهم ترین مشکل ما مسأله هزینه چاپ کتب است، زیرا حداقل در 5 سال گذشته، بودجه این حوزه برای چاپ کتاب،

صفر بوده است. یعنی کتبی که چاپ می شوند، تنها بر اساس درآمد فروش کتب قبلی و اخیرًا نیز با همیاری پدیدآورندگان کتب در

تأمین بخشی از هزینه های آن به چاپ می رسند.

 

 مورد دیگری هم هست که در خصوص چالش ها مهم باشد؟

بله، به جز مسأله مالی، دیگر مشکل این حوزه، درجا زدن کتاب های چاپ شده در همان چاپ اول است. بدین گونه که بیش از 90 درصد

کتب چاپی این حوزه حتی به چاپ دوم هم نرسیده اند. البته کتاب هایی هم هستند که با رسیدن به چاپ های باال حدود 30 بار تجدید

چاپ، از حامیان اصلی ما برای چاپ کتاب هستند. از دیگر مشکالت این حوزه می توان به اداره بودن این بخش اشاره کرد. زیرا اگر این

حوزه تبدیل به مدیریت شود، می توان دو اداره کتاب و نشریات در آن ایجاد کرد. اما در حال حاضر و با وجود اینکه دانشگاه دارای 9

نشریه تخصصی است که سه عدد از آن ها علمی- پژوهشی و یک عدد دیگر هم علمی- پژوهشی و هم نمایه شده در درگاه معتبر علمی

اسکوپوس است، این حوزه حتی فاقد یک کارمند مرتبط با نشریات است.

 

 و باالخره سخن آخر؟

در پایان، ضمن تشکر از شما برای ایجاد این فرصت و تبریک عبور از تعداد 200 عنوان کتاب چاپ اول به خانواده دانشگاه شهید رجائی،

امیدوارم که با تالش بیشتر و ارائه دستاوردهای مناسب تر، این حوزه بتواند افتخارات هرچه بیشتری را برای دانشگاه کسب کند.
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